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CHÍNH SÁCH BẤT KỲ THỊ
Khu học chánh Rancho Santiago Community College District chấp
hành tất cả luật lệ và quy định của chính quyền liên bang và tiểu
bang và không kỳ thị bất cứ ai vì dựa theo nhóm sắc dân, nguồn
gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, phái tính, chủng tộc, màu da, nguồn
gốc tổ tiên, khuynh hướng tính dục, hoặc bị khuyết tật hay bệnh tâm
thần, hoặc vì nghĩ là người đó có những đặc tính trên hoặc vì người
đó liên quan đến một cá nhân hay một nhóm thật sự có hay nghĩ là
có một hay nhiều hơn các đặc tính trên. Điều này áp dụng cho tất
cả sinh viên muốn tham dự trong những chương trình giáo dục và/
hoặc các sinh hoạt ngoại khóa của trường. Tuyệt đối nghiêm cấm
những hành động sách nhiễu nhân viên hay sinh viên vì dựa theo
nhóm sắc dân, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, phái tính,
chủng tộc, màu da, nguồn gốc tổ tiên, khuynh hướng tính dục, hoặc
bị khuyết tật hay bệnh tâm thần, hoặc vì nghĩ là người đó có những
đặc tính trên hoặc vì người đó liên quan đến một cá nhân hay một
nhóm thật sự có hay nghĩ là có một hay nhiều hơn các đặc tính trên.
Nếu có câu hỏi liên quan đến việc chấp hành luật lệ và quy định và/
hoặc các thủ tục khiếu nại, xin liên lạc với viên chức chương trình
Title IX của Khu học chánh và/hoặc với phối trí viên chương trình
Section 504/ADA. Viên chức chương trình Title IX và phối trí viên
chương trình Section 504/ADA của Khu học chánh RSCCD là: John
Didion, 2323 N. Broadway, Santa Ana, CA 92706, 714-480-7489.

Ban Quản trị Khu học chánh RSCCD năm 2012:
Phillip E. Yarbrough, Chủ tịch
Mark McLoughlin, Phó chủ tịch
Arianna P. Barrios, Thư ký
Tiến sĩ giáo dục R. David Chapel
John R. Hanna
Lawrence R. “Larry” Labrado
Ryan Ahari, Đại diện sinh viên
Raúl Rodríguez, Ph.D., Trưởng Khu học chánh
Erlinda J. Martinez, Ed.D., Viện trưởng trường Đại học Santa Ana
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Luôn cảnh giác: Hãy coi chừng xung quanh. Tránh
sử dụng những thiết bị dễ làm sao lãng như điện
thoại cầm tay trong bãi đậu xe. Tai và mắt là cách đề
phòng tốt nhất với những việc bất ngờ.

Nhớ chỗ đậu xe: Đừng để mất thời gian vô ích đi bộ
vòng quanh bãi đậu xe. Đậu xe ở chỗ gần nhất.

Đừng trở thành nạn nhân: Tránh mang trang sức
đắt tiền và đừng cầm theo nhiều tiền mặt.

Khóa xe cẩn thận: Nhớ luôn khóa cửa xe và sử dụng
những thiết bị an toàn như ổ khóa tay lái hoặc hệ
thống báo động xe. Luôn khóa xe đạp vào chỗ máng
xe, cột hàng rào kim loại, hoặc cây to ở chỗ dễ thấy.

Coi chừng đồ đạc: Khi ở trường đừng để đồ đạc cá
nhân như cặp đi học, sách vở, bóp ví, máy điện toán
cầm tay mà không có người trông coi. Hãy nhớ là nếu
bỏ quên đồ thì sẽ bị mất!

Lấy chìa khóa theo: Nhớ đừng để quên chìa khóa
trong ổ khóa, trên cửa hoặc trong thùng xe.

Ăn cắp đồ trong văn phòng: Phòng ngừa để khỏi
bị đánh cắp đồ đạc trong văn phòng bằng cách khóa
cửa khi đi ra ngoài. Nên gắn các thiết bị chống trộm
cắp cho những máy móc đắt tiền. Viết hoặc khắc chữ
lên máy móc cũng giúp làm kẻ cắp nản lòng cũng như
giúp dễ dàng nhận dạng được đồ khi tìm lại được.

Luôn nắm bắt tin tức: Nhớ theo dõi các bản tin
ngăn ngừa tội ác do ban an ninh của trường cung cấp.
Trường có lắp đặt các máy ghi hình trong khuôn viên
trường để tăng cường an ninh cho bạn.
Đi chung: Nhờ nhân viên an ninh đi kèm ra xe hoặc
đi bộ chung với người khác hoặc chung một nhóm.
Đi bộ đầy tự tin và có mục đích: Nếu thấy ai lãng
vãng quanh xe của bạn hoặc có những hành động
đáng ngờ thì bạn nên quay lại chỗ sáng sủa, an toàn.
Phong thái tự tin có thể giúp ngăn ngừa khỏi bị tấn
công. Hãy ngẩng cao đầu.
Tin vào linh tính: Nếu nghĩ là bị ai đó đi theo thì
đừng gạt bỏ ý nghĩ đó. Hãy đi đến một chỗ nào đó
an tòan. Nếu cảm thấy có nguy hiểm cận kề thì hãy
lập tức bỏ chạy, la lớn lên, bấm kèn xe, chớp đèn xe
liên hồi – nói chung là làm cho mọi người chú ý. Nếu
thấy ai khả nghi hoặc có những hành động khả nghi
thì hãy lập tức báo cáo cho nhân viên an ninh.
Đừng ngượng ngùng: Nếu nghĩ là có nguy hiểm thì
đừng ngại là sẽ làm mọi người chú ý khi gọi nhân viên
an ninh đến giúp. Hãy đem theo cái còi treo trong
xâu chìa khóa để thổi khi cảm thấy bị nguy hiểm.
Hãy sử dụng các dịch vụ an ninh của trường:
Đừng ngần ngại nhờ nhân viên an ninh giúp đỡ. Họ
được trường thuê mướn để giúp mọi sinh viên bất kể
trong tình trạng nào. Nếu cảm thấy có nguy hiểm
thì đừng ngại gọi cho nhân viên an ninh bằng cách
bấm số 3-3-3 trên các máy điện thoại trong trường
hoặc các hộp điện thoại khẩn cấp đặt tại các tòa nhà
A, D và E.
Khi trong trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến
tính mạng: Nếu thấy lửa cháy, hoặc ai đó cần được
cấp cứu y tế, hoặc tội ác đang xảy ra, xin đừng ngần
ngại gọi số điện thoại 9-1-1.

Quay kiếng xe lên: Nhớ đừng để cửa kính quay
xuống, dù trong những ngày nóng nhất.
Cất đồ đi nếu không muốn bị mất: Nếu phải để
đồ có giá trị trong xe như cặp đi học, túi đựng đồ thể
thao, máy điện toán cầm tay hoặc những thứ khác thì
nhớ để cho khuất mắt trước khi đậu xe, hoặc cất đi
một cách kín đáo. Nếu không thể cầm theo thì nên
khóa những thứ này trong ngăn đựng găng tay hoặc
trong thùng xe.
Khi quay trở lại xe: Cầm sẵn chìa khóa trong tay để
khỏi phải lục lọi tìm kiếm trong lúc đi bộ. Nếu cầm ví
xách tay thì nhớ cầm sát người, ở trước ngực. Khi đi
đến xe hơi, hãy nhìn bên dưới gầm xe và xung quanh
xe, nhìn vào trong băng ghế sau và sàn xe trước khi
bước vào xe.
Xe hư: Nếu xe bị trục trặc thì nên đi bộ đến văn
phòng an ninh Centennial Education Center (CEC)
Safety and Security Office của trường. Có nhân viên
an ninh giúp khi xe bị hết bình điện hoặc khi bỏ quên
chìa khóa trong xe.
Nổ máy xe và chạy đi ngay: Đừng nấn ná trong xe
ở bãi đậu xe. Nên gọi điện thoại cho xong trước khi đi
bộ ra xe, hoặc sử dụng những thiết bị không cần cầm
tay sau khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Báo cáo mất trộm: Nếu xe hơi, đồ đạc cá nhân hoặc
xe đạp bị mất, nhớ báo cáo cho văn phòng an ninh
CEC Safety and Security Office của trường.

LUÔN CẢNH GIÁC GIỮ AN TOÀN

Muốn biết thêm các thông tin về an toàn, xin vui
lòng liên lạc văn phòng an ninh của trường là CEC
Safety and Security Office ở số điện thoại
(714) 241-5738.

